
FB-BP.3111.356.2017. AA

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 września 2017 r.

Urząd Gminy 
Sulików

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów Nr MF/FG5.4143.3.68.2017.MF.2972 

(nr wew. MF119) z dnia 15 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na 2017 rok zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany :

Jednostka
samorządu

terytorialnego
Nazwa zadania

Klasyfikacja budżetowa Wysokość 
dotacji (zł)Dział Rozdział Paragraf

UG
Sulików

Przebudowa drogi gminnej w 
Sulikowie ul. Górna dz. nr 311 
w km 0+000-0+150; dz. nr 
329/2 w km 0+000-0+175; dz. 
nr 321 w km 0+000 - 0+150 
[powódź i intensywne opady 
deszGzu czerwiec 2013 r.]

600 60078 6330 301 600,00

Razem 301 600,00

Powyższe środki pochodzą z rezerwy celowej ujętej w ustawie budżetowej 

na rok 2017 w części 83 poz. 4 .

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2017 rok w części 85/02 - budżecie Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 2 -  Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny,

Zadanie 2.4 -  Zarządzanie kryzysowe oraz przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk 

żywiołowych,

Podzadanie 2.4.2. - Przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych,

Działanie 2.4.2.1. - Wspieranie JST w zakresie odbudowy infrastruktury technicznej 

zniszczonej w wyniku klęsk żywiołowych oraz ochrona przeciwpowodziowa.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zwiększenia budżetu 

na rok 2017 po strome dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewa wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF119

fdyła Snpula
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI 

FB-BP.3111.356.2017. AA

Wrocław, dnia 20 września 2017 r.

Urząd Miasta 
Szklarska Poręba

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów Nr MF/FG5.4143.3.68.2017.MF.2972 
(nr wew. MF119) z dnia 15 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 
na 2017 rok zawiadamiani, że zostały wprowadzone następujące zmiany :___________________

Jednostka
samorządu

terytorialnego
Nazwa zadania

Klasyfikacja budżetowa Wysokość 
dotacji (zł)Dział Rozdział Paragraf

UM
Szklarska

Poręba

Przebudowa ul. Kołłątaja 1153 ID 
w km od 0+000,00 do 0+440,00 
(działki nr 114,117 obr. 0007) 
[intensywne opady deszczu i 
powódź sierpień 2010 r.]

600 60078 6330 360 000,00

Przebudowa ul. Turystycznej 
115325D w Szklarskiej Porębie w 
km 0+000- 0+625 [intensywne 
opady deszczu maj 2016 r.]

600 60078 6330 1 176 000,00

Razem 1 536 000,00
Powyższe środki pochodzą z rezerwy celowej ujętej w ustawie budżetowej 

na rok 2017 w części 83 poz. 4 .

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2017 rok w części 85/02 - budżecie Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 2 -  Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny,

Zadanie 2.4 -  Zarządzanie kryzysowe oraz przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk 

żywiołowych,

Podzadanie 2.4.2. - Przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych,

Działanie 2.4.2.1. - Wspieranie JST w zakresie odbudowy infrastruktury technicznej 

zniszczonej w wyniku klęsk żywiołowych oraz ochrona przeciwpowodziowa.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zwiększenia budżetu 

na rok 2017 po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF119

Edyta Sapała 
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.356.2017 A A

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 września 2017 r.

Urząd Gminy 
Świdnica

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów Nr MF/FG5.4143.3.68.2017.MF.2972 

(nr wew. MF119) z dnia 15 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na 2017 rok zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany :

Jednostka
samorządu

terytorialnego
Nazwa zadania

Klasyfikacja budżetowa Wysokość 
dotacji (zł)Dział Rozdział Paragraf

UG
Świdnica

Regulacja rowu Kotarba R-C w 
Mokrzeszowie w km 4+600 - 
km 5+060 [intensywne opady 
deszczu czerwiec 2013 r.]

010 01078 6330 1 040 000,00

Razem 1 040 000,00

Powyższe środki pochodzą z rezerwy celowej ujętej w ustawie budżetowej 

na rok 2017 w części 83 poz. 4 .

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2017 rok w części 85/02 - budżecie Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 2 -  Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny,

Zadanie 2.4 -  Zarządzanie kryzysowe oraz przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk 

żywiołowych,

Podzadanie 2.4.2. - Przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych,

Działanie 2.4.2.1. - Wspieranie JST w zakresie odbudowy infrastruktury technicznej 

zniszczonej w wyniku klęsk żywiołowych oraz ochrona przeciwpowodziowa.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zwiększenia budżetu 

na rok 2017 po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF119

Z up. W O J E W O ^ B O t ^ ^ S K IE G O

Edyta Sapała 
d y r e k t o r  w y d z ia ł u

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.356.2017. AA

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 września 2017 r.

Urząd Miasta 
Swieradów-Zdrój

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów Nr MF/FG5.4143.3.68.2017.MF.2972 

(nr wew. MF119) z dnia 15 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na 2017 rok zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany :

Jednostka
samorządu

terytorialnego
Nazwa zadania

Klasyfikacja budżetowa Wysokość 
dotacji (zł)Dział Rozdział Paragraf

UM
Swieradów-

Zdrój

Odbudowa nawierzchni drogi 
wraz z systemem odwodnienia 
ul. Izerska w Swieradowie- 
Zdroju -  etap II (km 0+750 -  
1+275) [powódź czerwiec 2013
r-]

600 60078 6330 630 000,00

Razem 630 000,00

Powyższe środki pochodzą z rezerwy celowej ujętej w ustawie budżetowej 

na rok 2017 w części 83 poz. 4 .

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2017 rok w części 85/02 - budżecie Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 2 -  Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny,

Zadanie 2.4 -  Zarządzanie kryzysowe oraz przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk 

żywiołowych,

Podzadanie 2.4.2. - Przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych,

Działanie 2.4.2.1. - Wspieranie JST w zakresie odbudowy infrastruktury technicznej 

zniszczonej w wyniku klęsk żywiołowych oraz ochrona przeciwpowodziowa.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zwiększenia budżetu 

na rok 2017 po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF119
Z up.

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu

W O J E W O p ^ j t ó Ś  LĄSKIEG0



FB-BP.3111.356.2017AA

Urząd Miasta i Gminy 
Świerzawa

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 września 2017 r.

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów Nr MF/FG5.4143.3.68.2017.MF.2972 

(nr wew. MF119) z dnia 15 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na 2017 rok zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany :

Jednostka
samorządu

terytorialnego
Nazwa zadania

Klasyfikacja budżetowa Wysokość 
dotacji (zł)Dział Rozdział Paragraf

UMiG
Świerzawa

Przebudowa drogi gminnej w 
Dobkowie w granicach działek 
nr 424 w km 0+000^0+500 i nr 
398 w km 0+000^-0+650 
[powódź lipiec 2012 r.]

600 60078 6330 603 390,00

Razem 603 390,00

Powyższe środki pochodzą z rezerwy celowej ujętej w ustawie budżetowej 

na rok 2017 w części 83 poz. 4 .

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2017 rok w części 85/02 - budżecie Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 2 -  Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny,

Zadanie 2.4 -  Zarządzanie kryzysowe oraz przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk 

żywiołowych,

Podzadanie 2.4.2. - Przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych,

Działanie 2.4.2.1. - Wspieranie JST w zakresie odbudowy infrastruktury technicznej 

zniszczonej w wyniku klęsk żywiołowych oraz ochrona przeciwpowodziowa.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zwiększenia budżetu 

na rok 2017 po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF119
Z up. W O JEW O ^C T ^ tóŚLĄ SK IEG O

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.356.2017. AA

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 września 2017 r.

Urząd Gminy 
Wądroże Wielkie

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów Nr MF/FG5.4143.3.68.2017.MF.2972 

(nr wew. MF119) z dnia 15 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na 2017 rok zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany :

Jednostka
samorządu

terytorialnego
Nazwa zadania

Klasyfikacja budżetowa Wysokość 
dotacji (zł)Dział Rozdział Paragraf

UG
Wądroże
Wielkie

Przebudowa drogi gminnej 
107378D, relacji Gądków- 
Jenków, dz. 179,170,169 obr. 
Jenków, dz.. Nr 118 obr. 
Gądków w km 0 + 000 - 2+015 
[intensywne opady deszczu 
lipiec 2016 r.]

600 60078 6330 693 000,00

Razem 693 000,00

Powyższe środki pochodzą z rezerwy celowej ujętej w ustawie budżetowej 

na rok 2017 w części 83 poz. 4 .

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2017 rok w części 85/02 - budżecie Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 2 -  Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny,

Zadanie 2.4 -  Zarządzanie kryzysowe oraz przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk 

żywiołowych,

Podzadanie 2.4.2. - Przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych,

Działanie 2.4.2.1. - Wspieranie JST w zakresie odbudowy infrastruktury technicznej 

zniszczonej w wyniku klęsk żywiołowych oraz ochrona przeciwpowodziowa.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zwiększenia budżetu 

na rok 2017 po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF119 z up wOJEWO^O l̂róLĄSKIEGO

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.356.2017A A

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 września 2017 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Złoty Stok

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów Nr MF/FG5.4143.3.68.2017.MF.2972 

(nr wew. MF119) z dnia 15 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na 2017 rok zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany :

Jednostka
samorządu

terytorialnego
Nazwa zadania

Klasyfikacja budżetowa Wysokość 
dotacji (zł)Dział Rozdział Paragraf

UMiG 
Złoty Stok

Remont ulicy Leśnej w m. Złoty 
Stok w km 0+000 - 0+451 
[intensywne opady deszczu 
sierpień 2016 r.]

600 60078 2030 1 205 760,00

Razem 1 205 760,00

Powyższe środki pochodzą z rezerwy celowej ujętej w ustawie budżetowej 

na rok 2017 w części 83 poz. 4 .

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2017 rok w części 85/02 - budżecie Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 2 -  Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny,

Zadanie 2.4 -  Zarządzanie kryzysowe oraz przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk 

żywiołowych,

Podzadanie 2.4.2. - Przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych,

Działanie 2.4.2.1. - Wspieranie JST w zakresie odbudowy infrastruktury technicznej 

zniszczonej w wyniku klęsk żywiołowych oraz ochrona przeciwpowodziowa.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zwiększenia budżetu 

na rok 2017 po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF119

Z up. WOJEWO^K ĵ^ŚLASKIEGO

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.356.2017 A A

"WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 września 2017 r.

Urząd Gminy 
Żukowice

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów Nr MF/FG5.4143.3.68.2017.MF.2972 

(nr wew. MF119) z dnia 15 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na 2017 rok zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany :

Jednostka
samorządu

terytorialnego
Nazwa zadania

Klasyfikacja budżetowa Wysokość 
dotacji (zł)Dział Rozdział Paragraf

UG
Żukowice

Odbudowa dróg dojazdowych w 
m. Dankowice (dz. nr 26) w km 
00+000-00+136, gm. Żukowice 
[Intensywne opady deszczu 
czerwiec 2016 r.]

600 60078 6330 145 060,00

Razem 145 060,00

Powyższe środki pochodzą z rezerwy celowej ujętej w ustawie budżetowej 

na rok 2017 w części 83 poz. 4 .

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2017 rok w części 85/02 - budżecie Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 2 -  Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny,

Zadanie 2.4 -  Zarządzanie kryzysowe oraz przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk 

żywiołowych,

Podzadanie 2.4.2. - Przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych,

Działanie 2.4.2.1. - Wspieranie JST w zakresie odbudowy infrastruktury technicznej 

zniszczonej w wyniku klęsk żywiołowych oraz ochrona przeciwpowodziowa.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zwiększenia budżetu 

na rok 2017 po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF119

Z up. W0JEW0D^flt5L^^SKIE60

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.356.2017. AA

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 września 2017 r.

Starostwo Powiatowe 
Jelenia Góra

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów Nr MF/FG5.4143.3.68.2017.MF.2972 

(nr wew. MF119) z dnia 15 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na 2017 rok zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany :

Jednostka
samorządu

terytorialnego
Nazwa zadania

Klasyfikacja budżetowa Wysokość 
dotacji (zł)Dział Rozdział Paragraf

SP
Jelenia Góra

Przebudowa drogi powiatowej 
nr 2742D Mysłakowice - 
Miłków w km 0+000 do 4+023 
[intensywne opady deszczu 
sierpień 2012 r.]

600 60078 6430 2 400 000,00

Razem 2 400 000,00

Powyższe środki pochodzą z rezerwy celowej ujętej w ustawie budżetowej 

na rok 2017 w części 83 poz. 4 .

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2017 rok w części 85/02 - budżecie Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 2 -  Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny,

Zadanie 2.4 -  Zarządzanie kryzysowe oraz przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk 

żywiołowych,

Podzadanie 2.4.2. - Przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych,

Działanie 2.4.2.1. - Wspieranie JST w zakresie odbudowy infrastruktury technicznej 

zniszczonej w wyniku klęsk żywiołowych oraz ochrona przeciwpowodziowa.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zwiększenia budżetu 

na rok 2017 po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF119

Z up. W O J E W O ^ d O L ^ Ą S K I E G O

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Sudżetu



FB-BP.3111.356.2017. AA

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 września 2017 r.

Starostwo Powiatowe 
Kamienna Góra

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów Nr MF/FG5.4143.3.68.2017.MF.2972 

(nr wew. MF119) z dnia 15 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na 2017 rok zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany :

Jednostka
samorządu

terytorialnego
Nazwa zadania

Klasyfikacja budżetowa Wysokość 
dotacji (zł)Dział Rozdział Paragraf

SP
Kamienna

Góra

Remont drogi powiatowej nr 
3469D w miejscowości 
Chełmsko Śląskie w km 6+617 - 
6+667 [powódź czerwiec 2013
r-]

600 60078 2130 282 000,00

Razem 282 000,00

Powyższe środki pochodzą z rezerwy celowej ujętej w ustawie budżetowej 

na rok 2017 w części 83 poz. 4 .

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2017 rok w części 85/02 - budżecie Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 2 -  Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny,

Zadanie 2.4 -  Zarządzanie kryzysowe oraz przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk 

żywiołowych,

Podzadanie 2.4.2. - Przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych,

Działanie 2.4.2.1. - Wspieranie JST w zakresie odbudowy infrastruktury technicznej 

zniszczonej w wyniku klęsk żywiołowych oraz ochrona przeciwpowodziowa.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zwiększenia budżetu 

na rok 2017 po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF119
Z up.

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu

WOJEWO^fJÓ^^LĄSKlEGO



FB-BP.3111.356.2017.AA

WOJEWODA DOLNOSLĄSKI Wrocław, dnia 20 września 2017 r.

Starostwo Powiatowe 
Kłodzko

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów Nr MF/FG5.4143.3.68.2017.MF.2972 

(nr wew. MF119) z dnia 15 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na 2017 rok zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany :

Jednostka
samorządu

terytorialnego
Nazwa zadania

Klasyfikacja budżetowa Wysokość 
dotacji (zł)Dział Rozdział Paragraf

SP
Kłodzko

Odbudowa drogi powiatowej nr 
3323D Dzikowiec - Koszyn - 
Bożków, km 4+600 do 5+722 
[intensywne opady deszczu 
lipiec 2012 r.]

600 60078 6430 371 820,00

Razem 371 820,00

Powyższe środki pochodzą z rezerwy celowej ujętej w ustawie budżetowej 

na rok 2017 w części 83 poz. 4 .

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2017 rok w części 85/02 - budżecie Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 2 -  Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny,

Zadanie 2.4 -  Zarządzanie kryzysowe oraz przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk 

żywiołowych,

Podzadanie 2.4.2. - Przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych,

Działanie 2.4.2.1. - Wspieranie JST w zakresie odbudowy infrastruktury technicznej 

zniszczonej w wyniku klęsk żywiołowych oraz ochrona przeciwpowodziowa.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zwiększenia budżetu 

na rok 2017 po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF119
Z up. W0JEW0D

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.3 56.2017. AA

Starostwo Powiatowe 
Legnica

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 września 2017 r.

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów Nr MF/FG5.4143.3.68.2017.MF.2972 

(nr wew. MF119) z dnia 15 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na 2017 rok zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany :

Jednostka
samorządu

terytorialnego
Nazwa zadania

Klasyfikacja budżetowa Wysokość 
dotacji (zł)Dział Rozdział Paragraf

SP
Legnica

Remont drogi nr 2179D 
Jaśkowice — Szczedrzykowice 
na odcinku od km 6+720 -  
7+245, o długości 525 m w m. 
Jaśkowice [intensywne opady 
deszczu maj, czerwiec 2015 r.]

600 60078 2130 615 270,00

Razem 615 270,00

Powyższe środki pochodzą z rezerwy celowej ujętej w ustawie budżetowej 

na rok 2017 w części 83 poz. 4 .

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2017 rok w części 85/02 - budżecie Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 2 -  Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny,

Zadanie 2.4 -  Zarządzanie kryzysowe oraz przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk 

żywiołowych,

Podzadanie 2.4.2. - Przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych,

Działanie 2.4.2.1. - Wspieranie JST w zakresie odbudowy infrastruktury technicznej 

zniszczonej w wyniku klęsk żywiołowych oraz ochrona przeciwpowodziowa.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zwiększenia budżetu

na rok 2017 po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF119
Z up. WOJEWODY O e O O jM S K IE G O

Edyta Sapała
DYREKTOR W YDZIAtU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.356.2017.AA

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 września 2017 r.

Starostwo Powiatowe 
Lwówek Śląski

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów Nr MF/FG5.4143.3.68.2017.MF.2972 

(nr wew. MF119) z dnia 15 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na 2017 rok zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany :

Jednostka
samorządu

terytorialnego
Nazwa zadania

Klasyfikacja budżetowa Wysokość 
dotacji (zł)Dział Rozdział Paragraf

SP
Lwówek Śląski

Remont drogi powiatowej nr 
2544D - ul. Floriańska w 
Gryfowie Śląskim na dł. 0,706 
km (km 0+000-0+706) 
[intensywne opady deszczu i 
powódź lipiec 2012 r.]

600 60078 2130 775 200,00

Razem 775 200,00

Powyższe środki pochodzą z rezerwy celowej ujętej w ustawie budżetowej 

na rok 2017 w części 83 poz. 4 .

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2017 rok w części 85/02 - budżecie Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 2 -  Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny,

Zadanie 2.4 -  Zarządzanie kryzysowe oraz przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk 

żywiołowych,

Podzadanie 2.4.2. - Przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych,

Działanie 2.4.2.1. - Wspieranie JST w zakresie odbudowy infrastruktury technicznej 

zniszczonej w wyniku klęsk żywiołowych oraz ochrona przeciwpowodziowa.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zwiększenia budżetu 

na rok 2017 po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF119
Z up.

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżelu

WOJEWOgJ'tJO^SySKIEGO



FB-BP.3111.356.2017. AA

WOJEWODA DOLNOSLĄ8KI Wrocław, dnia 20 września 2017 r.

Starostwo Powiatowe 
Świdnica

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów Nr MF/FG5.4143.3.68.2017.MF.2972 

(nr wew. ME119) z dnia 15 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na 2017 rok zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany :

Jednostka
samorządu

terytorialnego
Nazwa zadania

Klasyfikacja budżetowa Wysokość 
dotacji (zł)Dział Rozdział Paragraf

SP
Świdnica

Przebudowa drogi powiatowej 
nr 2903D na odcinku 
Zebrzydów - Kątki, etap II w 
km 1+550 - 2+263 [Intensywne 
opady deszczu i powódź 
czerwiec 2013 r.]

600 60078 6430 240 000,00

Razem 240 000,00

Powyższe środki pochodzą z rezerwy celowej ujętej w ustawie budżetowej 

na rok 2017 w części 83 poz. 4 .

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2017 rok w części 85/02 - budżecie Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 2 -  Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny,

Zadanie 2.4 -  Zarządzanie kryzysowe oraz przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk 

żywiołowych,

Podzadanie 2.4.2. - Przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych,

Działanie 2.4.2.1. - Wspieranie JST w zakresie odbudowy infrastruktury technicznej 

zniszczonej w wyniku klęsk żywiołowych oraz ochrona przeciwpowodziowa.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zwiększenia budżetu 

na rok 2017 po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF119

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



FB-BP.3111.356.2017.AA

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 września 2017 r.

Starostwo Powiatowe 
Wałbrzych

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów Nr MF/FG5.4143.3.68.2017.MF.2972 

(nr wew. MF119) z dnia 15 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na 2017 rok zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany :

Jednostka
samorządu

terytorialnego
Nazwa zadania

Klasyfikacja budżetowa Wysokość 
dotacji (zł)Dział Rozdział Paragraf

SP
Wałbrzych

Przebudowa drogi powiatowej 
nr 3375 D z Walimia do Glinna 
- od km 1+638 do km 3+964 - 
gm. Walim [Intensywne opady 
deszczu lipiec 2014 r.]

600 60078 6430 1 200 000,00

Razem 1 200 000,00

Powyższe środki pochodzą z rezerwy celowej ujętej w ustawie budżetowej 

na rok 2017 w części 83 poz. 4 .

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2017 rok w części 85/02 - budżecie Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 2 -  Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny,

Zadanie 2.4 -  Zarządzanie kryzysowe oraz przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk 

żywiołowych,

Podzadanie 2.4.2. - Przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych,

Działanie 2.4.2.1. - Wspieranie JST w zakresie odbudowy infrastruktury technicznej 

zniszczonej w wyniku klęsk żywiołowych oraz ochrona przeciwpowodziowa.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zwiększenia budżetu 

na rok 2017 po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF119
Z up.

Edyta Sapała
d y r e k t o r  w y d z ia ł  U

Finansów i Budżetu

W O J E W O D )^ 0 ^ 0 Ś  LASKIEGO



FB-BP.3111.356.2017 A A

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 września 2017 r.

Starostwo Powiatowe 
Ząbkowice Śląskie

W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów Nr MF/FG5.4143.3.68.2017.MF.2972 

(nr wew. MF119) z dnia 15 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie państwa 

na 2017 rok zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany :

Jednostka
samorządu

terytorialnego
Nazwa zadania

Klasyfikacja budżetowa Wysokość 
dotacji (zł)Dział Rozdział Paragraf

SP
Ząbkowice

Śląskie

Przebudowa drogi powiatowej 
nr 3149D Przyłęk - Ożary, 
długość 1.785mb, km 13+300 -  
15+085 [intensywne opady 
deszczu czerwiec 2015 r.]

600 60078 6430 1 216 000,00

Razem 1 216 000,00

Powyższe środki pochodzą z rezerwy celowej ujętej w ustawie budżetowej 

na rok 2017 w części 83 poz. 4 .

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2017 rok w części 85/02 - budżecie Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 2 -  Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny,

Zadanie 2.4 -  Zarządzanie kryzysowe oraz przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk 

żywiołowych,

Podzadanie 2.4.2. - Przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych,

Działanie 2.4.2.1. - Wspieranie JST w zakresie odbudowy infrastruktury technicznej 

zniszczonej w wyniku klęsk żywiołowych oraz ochrona przeciwpowodziowa.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zwiększenia budżetu 

na rok 2017 po stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule 

przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF119

Edyta Sapała
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i 8udżetu

Z up. W0JEW0DYl5bLNpŚLĄSKIEG0


